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MINI FAROS 50 BOLLARD 1
 Στεγανό LED σποτ
 κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 με βαθμό προστασίας IP65
 από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 ρυθμιζόμενο ύψος
 υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή μέσω της επεξεργασίας της
 ανοδίωσης στα μέρη του αλουμινίου
 κινητός οριζοντίως ±355° και καθέτως ± 45°
 μέσω κλείδωσης αλουμινίου βαρέως τύπου
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
 ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 με ενσωματωμένο cob led
 CRI>80 | 3SDCM
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI90
 διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμo και σε 2700-4000 Kelvin
 με ανακλαστήρα ή φακό 15°- 24°- 36°- 60°
 λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό
 τάση λειτουργίας 220-240v
 με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox

CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

36539

2.2W | 220-240v | 3000 KELVIN | 224 LUMEN

36540

3.0W | 220-240v | 3000 KELVIN | 306 LUMEN

50mm

6

65

 Waterproof spotlight
 suitable for exteriors use
 with IP65 protection
 body and ﬂange made from solid passivated aluminum CNC machined
 height adjustment
 anti-corrosion resistance
 through the anodization process
 on the aluminum parts
 adjustable horizontally ±355° and vertically ± 45°
 with heavy duty aluminum joint
 with protective tempered glass 6mm thick
 polyester powder coated
 CRI>80 | 3 SDCM
 with incorporated cob led source
 standard available in 3000 kelvin
 upon request available in 2700-4000 kelvin
 with beam angle 15°- 24°- 36°- 60°
 works with built in on/oﬀ led driver
 input voltage 220-240v
 with silicon seal gaskets and inox screws
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ
HEIGHT ADJUSTMENT

18.5mm

355 o
340 mm

MAX HEIGHT
640 mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

MAX 300 mm
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Accessories upon request

MP

Smooth

Smooth

60 mm

Honey comb
louvre

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

